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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Výsledná práce odpovídá tezím.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autor prokazuje dobrou orientaci v odborné lingvistické i mediálněteoretické literatuře, provedl podrobnou 

rešerši, podává patřičný výklad vybraných jevů (některé citované publikace nejsou kodifikační či noremní, což 

však není na závadu, neboť se mu jednalo o znázornění šíře zpracování a chápání přechodníků). Teoreticky se 

věnuje i velmi okrajovým jevům (např. typy jako (do)nes, nesši, nesše apod.), což svědčí o hloubce studia 

přechodníků.   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 2 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Diplomant, vyvarovav se, až na velmi drobné výjimky (např. s. 2), jazykových chyb a překlepů, text ńapsal 

kultivovaným jazykem, vyjádření jsou srozumitelná a tématu adekvátní, styl odpovídající. (Lépe možná vyhradit 

poznámkový aparát pro poznámky pod čarou a zdroje citovat do textu, R. Burgra bych raději citovala jako Burgr 

a kol.) 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Oceňuji půvabný, ale i užitečný výběr tématu, kombinaci kvantitativní analýzy s vlastní interpretací jednotlivých 

užití přechodníků. Výtky jsou spíše kusého rázu a týkají se jednotlivých stručných pasáží či formulací; 

kupř."Přechodníky se ve stylu publicistickém vyskytují nejméně ze všech stylů psaného jazyka" (s. 17) – a co 

texty stylizované, umělecké, s komickým zaměřením apod.; to je spíš problém neúplné formulace, neboť 

následný kontext věc vysvětluje; s. 26 dole: to, že ve zpravodajských žánrech převažuje informační složka nad 

persvazivní, je asi spíš ideál než realita. Práce svědčí o zájmu diplomanta o téma; vytyčených cílů dosáhl. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Mohl byste, byť na běžné uživatelské rovni, bez podložení dalším výzkumem, srovnat současný výskyt  

přechodníků v jiných denících se stavem v LN? Myslíte, že jsou tím LN specifické, či je výskyt 

přechodníků v ostatních denících zhruba podobný?    

5.2 Lze na základě zjištěného vyvodit něco o úrovni stylu LN obecněji?  

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


